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Zhodnocení výsledků předčasně ukončeného řešení projektu 
 

1. Specifikace projektu č. 62-08 
 

Název projektu: Bezpečnost vícesekčních plovoucích pásových dopravních tras 
 
Řešení projektu bylo prováděno v rámci schválené aktivity AB výzkumu a vývoje ČBÚ 
„Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým 
způsobem“. 
Projekt byl řešen na základě smlouvy č.j. 2886/08 ze dne 30.10.2008 a Dodatku č. 1 ke smlouvě           
č.j. 2042/09 ze dne 1.9.2009 uzavřené mezi Českým báňským úřadem v Praze a Vysokou školou 
báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Řešitelem projektu byla VŠB – TU Ostrava, 
zodpovědný koordinátor projektu doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Subdodavatelem byla fy 
Alhozd spol. s.r.o. Odborným garantem projektu byl jmenován Ing. André Miksch (OBÚ Trutnov), 
koordinátorem za ČBÚ byl stanoven Ing. Milan Pilip. 

Dopisem Českého báňského úřadu v Praze ze dne 3.8.2010, č.j. P-19/2/2010, doručeném dnem 
5.8.2010, bylo řešení projektu ve finální fázi zastaveno s odvoláním na Usnesení vlády ČR č. 552 
ze dne 28.7.2010.   

 
2. Věcná a obsahová náplň řešení 

 
Zadání: 
1. Vyhodnotit současné znalosti projektování těžebních zařízení na území ČR a v zahraničí,           

s cílem zajistit jejich bezpečnost při provozu a ochranu zdraví pracovníků s cílem zamezit 
následným nehodám v průběhu těžby a odtěžení. 

2. Shrnout poznatky získané o provozu těžebních zařízení štěrkopísků ve vodních pískovnách 
v zahraničí. 

3. Využitím vhodných modelových a výpočtových metod stanovit maximální statickou a 
dynamickou stabilitu plovákových, podpěrných, nosných zařízení dopravních sekcí dopravníku 
a tuto ověřit v provozních podmínkách. 

4. Zpracovat metodiku pro výpočet stability podpěrných plovoucích zařízení, včetně konkretizace 
součinitelů jejich bezpečnosti, v návaznosti na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. 
 

 
Výstup řešení: 
1. Analýza a rešeršní rozbor báňských a jiných předpisů platných v zahraničí, kterými jsou 

stanoveny požadavky na bezpečnost plovoucích technických zařízení. 
2. Shrnutí a analýza současné technické dokumentace, báňských a jiných předpisů a dosavadních 

provozních výsledků o bezpečnosti a spolehlivosti plovoucích těžebních a plovoucích 
dopravních zařízeních na území ČR. 

3. Stanovení (výpočtovými a modelovými metodami) maximální statické a dynamické stability 
podpěrných plovákových zařízení a tuto ověřit v provozních podmínkách. 

4. Návrh a stanovení metodiky výpočtu stability podpěrných plovoucích zařízení, včetně stanovení 
součinitelů bezpečnosti plovatelnosti a stability realizovaných konstrukčních provedení. 

5. Určení velikostí max. dovolených úhlů vychýlení, jež vedou ke ztrátě stability a plovatelnosti 
plovoucích těžebních a pomocných podpěrných plovoucích zařízeních. 

6. Parametrizace a tvarová doporučení pro projektování a konstrukci podpěrných plovoucích 
zařízení v závislosti na bodě 3., 4. a 5. 

7. Zpracování návrhu legislativních úprav, týkajících se tohoto druhu těžebních plovoucích 
zařízení, v návaznosti na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. 
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Dosažené výstupy předčasně ukončeného projektu: 
 
A. Nehmotné výstupy 
1. Zpráva o ukončení řešení projektu VaV ČBÚ č. 62-08, ze srpna 2010, včetně elektronické 

kompilace celého díla. 
2. Předkládaná zpráva shrnuje a podává celkový přehled o řešení projektu ČBÚ č. 62-08 

„Bezpečnost vícesekčních plovoucích pásových dopravních tras“. Řešení projektu probíhalo v 
období od října 2008 a bylo předčasně ukončeno 5. srpna 2010 na základě dopisu předsedy 
ČBÚ v Praze č.j. P-19/2/2010. 

 
B. Hmotné výstupy 
Výsledkem řešení projektu č. 62-08 nejsou hmotné výstupy. 

 
Zhodnocení: 
 Hodnocením výsledků předčasně ukončeného řešeného projektu č. 62-08 k plnění smlouvy      
č. 2886/08 ze dne 30.10.2008 a Dodatku č. 1 ke smlouvě č.j. 2042/09 ze dne 1.9.2009,  byly přijaty 
tyto závěry: 
 

a) řešení projektu č. 62-08 probíhalo ve věcném a časovém souladu s harmonogramem plnění 
smlouvy č.j. 2886/08 ze dne 30.10.2008 a Dodatku č. 1 ke smlouvě č.j. 2042/09 ze dne 
1.9.2009 v obsahu vymezeném Přílohou  I  citované smlouvy a Dodatku č. 1 a plnilo 
podmínky smluvního vztahu v celém rozsahu do jeho předčasného ukončení. Projekt byl 
řešen na požadované odborné úrovni až k datu předčasného ukončení (5.8.2010), 

b) bylo částečně dosaženo cíle řešení projektu, jehož náplní bylo řešení bezpečnosti vícesekčních 
plovoucích pásových dopravních tras s ohledem na bezpečnost práce a provozu při hornické 
činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým způsobem, včetně stanovení 
požadavků na bezpečnost a omezení nahodilých jevů, zejména z legislativního hlediska.  

 
3. Nákladovost řešení 
 
 Náklady na řešení projektu byly plánovány ve výši 2 998 000,- Kč. Na řešení projektu bylo 
podle účetních dokladů vyčerpáno 2 743 000,- Kč. Náklady na řešení projektu odpovídají rozsahu 
provedených prací s ohledem na předčasné ukončení řešení projektu.. 
 

Uznané (započitatelné) druhy nákladů  Náklady řešení  ( v tisících Kč) 
    plánované skutečné Přímé náklady (§3 nař. vlády č. 461/2002 Sb.):  

a) osobní náklady 
 
         1 701 

 
           1 457 

b) výdaje na pořízení hmotného majetku (DHM)       0     0 

c) výdaje na pořízení nehmotného majetku (DNHM)      0     0 

d) náklady na provoz a údržbu DHM      0     0 

e) další provozní náklady potřebné na řešení 279  269 
 f) náklady na služby v souvislosti s řešením    354               376 

g) náklady na zveřejnění a ochranu výsledků    60  60 

h) cestovní náhrady v souvislosti s řešením 230               207 

Mezisoučet          2 624            2 369 

Nepřímé – režijní náklady   374 374 

Celkem 2 998             2743 
  

4. Termínový průběh řešení 
 
 Řešení projektu bylo plánováno v letech 2008 až 2010 s termínem zahájení ode dne podpisu 
smlouvy a termínem ukončení k 31.10.2010. Práce na řešení projektu probíhaly v souladu s časovým 
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harmonogramem plnění smlouvy č.j. 2886/08 ze dne 30.10.2008 a Dodatku č. 1 ke smlouvě č.j. 
2042/09 ze dne 1.9.2009 v obsahu vymezeném Přílohou I citované smlouvy a Dodatkem č. 1. 
Termín ukončení prací k 31.10.2010 nebyl splněn, neboť řešení projektu bylo zastaveno z důvodu výše 
uvedeného. 
 
5. Prováděná kontrolní činnost 
 

Kontrolní dny řešení projektu byly uskutečněny ve dnech: 
 
08.12.2008 zápis z   1. KD  č.j. 3048/08/3 07.12.2009 zápis z   5. KD  č.j. 2838/09/3 
17.04.2009 zápis z   2. KD  č.j. 0785/09/3 08.04.2010 zápis ze  6. KD č.j. SBS 02734/2010/3 
03.07.2009 zápis ze 3. KD  č.j. 1421/09/3 22.07.2010 zápis ze  7. KD č.j. SBS 20349/2010/3 
09.10.2009 zápis ze 4. KD  č.j. 2262/09/3        
 
Protokol o vzájemném vypořádání závazků při zastavení řešení projektu č. 62-08 ze dne 07.09.2010 
pod č.j. SBS 27507/2010. 
 
6. Závěr  
 
 Řešení projektu bylo předčasně ukončeno. Obsahová i termínová stránka zadání, cíle a výstupy 
řešení projektu jsou uvedeny ve Zprávě o ukončení řešení projektu VaV ČBÚ č. 62-08, ze srpna 2010. 
Zpracování této zprávy vychází z etapového členění projektu a sumarizuje stav vyřešení jednotlivých 
etap k 5. srpnu 2010. Přístup ke zpracování jednotlivých etap má jednotný charakter – v tom smyslu, že 
nejprve jsou uvedeny základní údaje o dané etapě (název, doba řešení, jednotlivé body řešení), jak byly 
prezentovány v prvotním návrhu projektu. Je tak možné bezprostředně posoudit, do jaké míry se 
podařilo hlavní proklamované cíle projektu k datu ukončení řešení naplnit. 


